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ONLINE DESTEK 

‘Seyahate çıkarken sağlık poliçenizi unutmayın’ 
ünyanın bin bir türlü hali var diyenlerdense-
niz özel sağlık sigortaları tam size göre.
Özel sağlık sigortaları ile sağlınızı birçok
avantaj ile güvence altına almak mümkün.
Sağlık sigortaları öncelikle sigortalılara dile-
dikleri sağlık kurumu ve doktoru seçme öz-
gürlüğü tanır. Bu madde poliçe süresi
dahilinde geçirilen herhangi bir kaza ya da
hastalık sonucu yaptırılan ayakta veya yata-
rak teşhis ve tedavilere ait masrafları, sigor-
talıların seçtikleri ürüne bağlı olarak
yurtiçinde veya dünyanın neresinde olu-
nursa olsun karşılanır. 

Yatarak tedavi tercih ediliyor
Sağlık sigortalarında yatarak ve ayakta
olmak üzere iki temel teminat vardır. Yatarak
tedavi teminatları, hastalığın tedavisi için
cerrahi bir uygulama ya da hastanede yatışı
gerektiriyorsa kullanılır. Yatarak tedavi temi-
natlı poliçelerde özel ve genel şartlarda ya-
zılı olan ameliyat giderleri, oda refakatçi
giderleri, özellikli tedavi, yoğun bakım gi-
deri, suni uzuv giderleri, ameliyat malzeme-
leri, küçük müdahaleler, evde bakım, acil
durumlar gibi alt limitler olabilir.

Genel olarak sağlık sigortası poliçelerinde
belirtilmiş olan özel ve genel şartlar doğrul-
tusunda yatarak tedavinin kullanılmadığı du-
rumlarda sigortalının doktor, ilaç, tahlil,
röntgen, modern teşhis(mr-tomografi-sinto-
grafi), fizik tedavi masraflarının karşılandığı
teminatlar ayakta tedavi teminatlarıdır.
Ayakta tedavi teminatının katılım oranı şir-

ketlere göre değişir.
Tüketici genelde maliyeti daha düşük

olan yatarak tedaviyi tercih ediyor. Ayakta
tedavi giderlerinde genellikle SGK avantajla-
rını kullanıp, riskin gerçekleşmesi duru-
munda iyi ve kaliteli bir hastaneye tercih
edildiğinde ciddi rakamlara yükselen fatura-
lar için özel sağlık sigortası “yatarak” tedavi
teminatından yararlanıyorlar.

Seyahat sigortaları bazı ülke konsolosluk-
larının zorunlu olarak istedikleri bir poliçe.
Standartta 30.000 Euro teminatlı bu poliçe-

ler sadece “vize için gerekli evraklar listesi “
içerisinde yer aldığı için yapılıyor. Oysaki se-
yahat poliçeleri hem ucuz hem de inanılmaz
teminatlara sahip bir poliçe. Bu poliçeler
hem can sağlığınızı koruyor hem de teknik
asistans (bagaj kaybı, acil mesaj iletilmesi
vs) hizmetiyle yurt dışında ihtiyacınız olan
her türlü yardımı sağlıyor. 

İnsanlar bu poliçeyi zorunlu olduğu için
değil gerçekten ihtiyacı olma olasılığının
yüksek olması nedeniyle satın almalı. Çoğu
yabancı dil bilmeyen insanları düşünelim.

Bilmediğiniz bir dilin konuşulduğu, 
tanımadığınız bir ülkede kapkaça ya da sal-
dırıya uğramanız ne kadar olası bir durum
öyle değil mi? İşte seyahat poliçesi olan bir
kişi hemen asistans firmayı arayarak kendi 
diliyle iletişim kurabilir ve gereken yardımı
alabilir. Yurt dışı seyahatine çıkıyorsanız
yanınıza alacağınız ilk şey SEYAHAT 
poliçenizdir.

Bilinç yeterli düzeyde değil
Özel sağlık sigortalarında tamamlayıcı sağlık

sigortası kavramının ne kadar önemli ve
avantajlı olduğunun basında daha fazla yer
alması gerekiyor diye düşünüyorum. Maale-
sef ülkemizde özel sağlık sigortası ve kulla-
nımı bilinci yeterli düzeyde değil. Bilinçsizce
kullanım her yıl hem sigortalının kendisine,
hem tüm sigortalılara ve sigorta şirketinin
bütçesine zarar olarak geri dönüyor. Şirket-
ler bu nedenle sağlık sigortalarında genelde
zarar açıklıyorlar. 
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Evrim Sigorta Aracılık Hizmetleri Sağlık Departmanı Temsilcisi Selma Alpsar, özel sağlık sigortalarının ‘dünyanın bin bir türlü
hali var’ diyenler için ideal olduğunu belirtirken, “Yurt dışına çıkarken yanınıza alacağınız ilk şey seyahat poliçeniz olsun” diyor.

Axa Sigorta ailenizi koruyan bir
sigorta sunuyor: ‘Kara gün dostu

sigortası’. 20-60 yaş arasında sağlıklı
herkesin sahip olabileceği bu yıllık hayat
sigortası, vefat, kaza sonucu vefat, kaza
sonucu daimi maluliyet,hastalık sonucu
tam ve daimi maluliyet, kritik hastalıklar,
aylık dönüşümlü teminat ve asistans
hizmetleri teminatlarını içeriyor.  Aylık
dönüşümlü teminatlarda işsizlik, geçici iş
göremezlik ve hastane gündelik tazminat
risklerinden birinin gerçekleşmesi
durumunda sigortalının sosyal güvenlik
statüsüne göre üç teminattan biri geçerli
oluyor. Poliçe ile ayrıca kritik hastalıklar
da teminat altına alınıyor. Teminat
kapsamında yer alan hastalıklar ise şöyle;
Miyokard Enfarktüsü (Kalp Krizi), hastalık

sonucu oluşan inme, koroner damar
hastalığı sonucu yapılan açık kalp
ameliyatı, kanser, böbrek yetmezliği,
önemli organ nakli ameliyatı, kalp
kapakçığı değişimi, aort hastalıkları
sonucu yapılan ameliyat, multipl skleroz
(MS), yanıklar, koma, felç,
körlük.
Medikal, sosyal
ve seyahat
hizmetlerinden
oluşan asistans
hizmetlerinin
yanında 5 yıl
boyunca
yenileme
garantisi de
sunuluyor. 
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Hız sınırlamaları kimleri memnun etmedi?
Araçların hız sınırları  01.09.2010

tarihli değişiklikle yeniden
düzenlendi.  Bu düzenlemeler
sonucunda “Cip” tipi arazi araçları
otomobillerle aynı kategoriye tabi
tutuldu. 

Ancak tek ya da çift kabinli hem
yük hem de yolcu taşımasında kulla-
nılan ve 4x4 özelliğe sahip araçlar
Kamyonet grubu sınırlaması içeri-
sinde kaldı. (Kısaca hız sınırlamalarını
tablodan da görebilirsiniz.)

Bu düzenleme ile 4x4 özelliğe
sahip pikap/kamyonetler, cipler gibi
yüzde 30’luk bir eğimi tırmanma yete-
neğine sahip olsa dahi ciplerin tabi ol-
duğu kategoriye tabi tutulmadılar.
Yukarıdaki hız sınırlaması grafiğinden
de görüleceği üzere bu 4x4 kamyonet-
ler cip’ten çok Kamyon/çekici sınıfının
hız sınırlamaları ile bir tutulmuştur.
Aralarındaki tek fark kamyonetin oto-
yollarda 5 km daha fazla hız yapabil-
mesi. 

Bu düzenlemeyle, cip sürücülerinin
şikayetleri giderilmiş olmakla birlikte ,
vergi avantajları nedeniyle ciplere

göre çok daha makul fiyatlara sahip
olunabilen, bunun yanında çok yönlü
kullanım imkanı ve ciplerdeki güvenlik
standartlarını yakalayan  4x4 özellikli
kamyonet sürücülerini tatmin etmedi.  

Yine sırf vergisel avantajları nede-
niyle “kamyonet” olarak ruhsatlandı-
rılan, kimisinde sadece arkadaki yolcu
koltukları kaldırılmış olan ancak oto-
mobil temelli, otomobilin tüm teknik
donanım ve güvenlik sistemlerine
sahip araçların da gerçek kamyonet-
lerden farklı hız limit kategorisine tabi
tutulması, sınırlamaların araçların bir
bütün olarak aracın teknik ve güvenlik
standartlarıyla oranlı olarak kategori-
lendirilmesi doğru olacak.      

Hız sınırlamalarının, trafik güvenli-
ğinin temini için önemli ve muhakkak
uyulması gerekli kurallar olduğu tar-
tışmasızdır. Ancak  kategorileri oluş-
turan düzenleyiciler araçların teknik
yeterliklerine göre mi yoksa ruhsatta
yazılı vergilendirmeye esas araç sını-
fına göre mi yönetmelik yapmalılar?
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Allianz, 2010'da gelirlerinin
106,5 milyar avro düzeyine
yükseldiğini, net gelirinin ise
5,2 milyar avroya ulaştığını
duyurdu. Allianz Grup
tarafından yapılan açıklamada,
kuruluşun 2010'da zor piyasa
şartlarında güçlü sonuçlar
ürettiği belirtildi. 2010 mali
yılında gelirlerin yüzde 9,3
oranında artarak yeni bir rekor
olan 106,5 milyar avro
düzeyine ulaştığı dile getirilen
açıklamada, işletme
karları/faaliyet karının ise
yüzde 17 oranında artarak 8,2
milyar avro düzeyinde
gerçekleştiği, bileşik oranın
yüzde 97,2'ye yükseldiği
bildirildi.Açıklamada, net
gelirin yüzde 12 oranında
artarak 5,2 milyar avro olduğu,
ödeme gücü/sermaye yeterlilik
oranının yüzde 9 artarak yüzde
173'e yükseldiği, teklif edilen
hisse başı karın yüzde 9,8
artarak 4,50 avroya çıktığı
ifade edildi.

Allianz’ın net geliri
5,2 milyar Avro 

Duisburg ve çevresindeki Türk
İşadamları Derneği'nin desteği
ve UND işbirliği ile bu yıl
Almanya’da düzenlenecek
olacak olan 12. Logistics
Forum’u 16–17 Mart 2011
tarihleri arasında dünya
lojistik firmalarına kapılarını
açacak. Forum’da, Almanya,
Hollanda ve Belçika yanı sıra
Türkiye’de değerlendirilmesi
gereken ülkeler arasında
seçilmiş olup, UND ve
Türkiye’den katılacak
konuşmacılar ile Forum’da
Türkiye’nin lojistik ve
taşımacılık sektöründe
yaşanan gelişmeler ve sektö-
rün geleceği değerlen-
dirilecek. UUllaaşşıımmoonnlliinnee

12. Logistics
Forum'u açılıyor

Dış Ticaret müsteşarlığı
tarafından düzenlenen
“Türkiye Ekonomi Günü” Türk
ve Alman işadamlarını
buluşturdu. 11 Şubat 2011
Perşembe günü Hamburg’da
düzenlenen etkinliğe yaklaşık
350 kişi katıldı. Türkiye’yi
temsilen T.C. Devlet Planlama
Teşkilatı Ulaştırma Enerji ve
Lojistik Daire Başkanı Murat
GURMERIC ve UTİKAD Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı
Kosta SANDALCI’nın da birer
sunum yaptığı etkinlikte
“Lojistik ve Alt Yapı”
konuşuldu.

Ekonomi Günü’nde
lojistik konuşuldu 

Eureko Sigorta GenelMüdürü
Okan Utkueri, Eureko
Grubu’nunTürkiye’yimerkez
haline getirmeyi planladığını
belirterek, “Eureko,Türkiye’yi
ikinci evi yapmak
istiyor.Türkiye temsilcisi olarak
bu hedefin gerçekleşmesi için
gayret ediyoruz”dedi. Garanti
Sigorta’nın çoğunluk hissesini
2007 yılında satın alarak
Türkiye’ye adımatan Hollandalı
Eureko kısa sürede kendine
haklı bir yer edinmeyi başardı.
Garanti Bankası ile birlikte
sektöre birçok yenilik
kazandıran şirket, Türkiye’yi
merkezi bir konuma getirmeyi
planlıyor. Eureko Sigorta
GenelMüdürü Okan
Utkueri,”Yunanistan ve Rusya
pazarında belirsizlik hakim. Bu
nedenle Eureko, Türkiye’ye
odaklanıyor ve burada kalıcı
olmak, Türkiye’yi ikinci evi
yapmak istiyor”dedi.

AXA ‘kara gün dostu’nuz oluyor
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Axa, “Kara Gün Dostu” yıllık hayat sigortası kritik hastalıklar, hastalık sonucu tam maluliyet ve vefat durumlarında
güvence sağlıyor. Ayrıca medikal, sosyal ve seyahat hizmetlerinden oluşan asistans hizmetleri de kapsamda. 

Alpsar: Çığır açtık

Portföyümüzün büyük kısmını nakliye
firmaları oluşturuyor. Bu alanda her

geçen gün nakliye firmalarının ihtiyaçlarına
eksiksiz teminat veriyor, sigorta şirketleri
ile birlikte masaya oturup yeni ürünler
üretmeye çalışıyoruz. Bir yılı aşkın süreyle
UND yönetimi ile birlikte titizlikle
çalıştığımız bir proje yaratarak seyahat
sağlık sigortalarında çığır açtık. Standart
olan 30.000 Euro’luk teminatı Türkiye bir ilk
olarak 6 aylık poliçede 150.000 Euro’ya, 12
aylık poliçede ise 250.000 Euro’ya
yükselttik. Poliçelere çok önemli bir teminat
olan Bireysel Sorumluluk teminatını
ekledik. Şoförlere evrak yoğunluğu
yaşatmaktan kaçındık ve her birine özel
seyahat kartları hazırladık. 

Kaliteli hizmet odaklıyız

Evrim Sigorta olarak hedefimiz
sigortalılarımıza ve sigortalı

adaylarımıza her zaman en iyi ve en kaliteli
hizmeti vermek.  Bu hedefimiz
doğrultusunda öncelikle sektörü yakından
takip ediyoruz. Kaliteli hizmet anlayışımız
ile sektörde en iyi şirketlerle çalışıyor ve
daima daha iyi ürünler için sigorta
şirketleriyle özel projeler geliştiriyoruz.
Evrim Sigorta’nın müşteri memnuniyeti
ilkeleri arasında her zaman ulaşılabilirlik ilk
madde olarak yer alıyor. Sigortalılarımız
her an bize ulaşabiliyor ve sorunlarını
çözebiliyorlar. Bizimle çalışmayı tercih eden
sigortalılar teklif aşamasından yıllar süren
sigortalılık dönemleri içinde her türlü
destek ve yardımı bizden alıyorlar. 
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